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                        PONTOS DE DEBATE

a) Tipos penais;

b) Motivo da colaboração de Registradores;

c) Comentários ao Provimento 88/19;

d) Outras questões relevantes;

e) Marco normativo e discussões na ENCCLA.



1. Tipos penais

• A) Terrorismo. Art. 2º da Lei 13.620/16:

Art. 2º O terrorismo consiste na prática por um ou mais indivíduos dos atos 
previstos neste artigo, por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de 
raça, cor, etnia e religião, quando cometidos com a finalidade de provocar terror 
social ou generalizado, expondo a perigo pessoa, patrimônio, a paz pública ou a 
incolumidade pública. 

Financiamento ao Terrorismo – toda forma de auxílio para o terrorismo. 

 - inexistência de processos em território nacional envolvendo “financiamento ao 
terrorismo”



B) Lavagem de Capitais – Lei n. 9.613/98

• Art. 1o Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou 
propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal.

• § 1o Incorre na mesma pena quem, para ocultar ou dissimular a utilização de bens, direitos ou 
valores provenientes de infração penal:
• I - os converte em ativos lícitos;
• II - os adquire, recebe, troca, negocia, dá ou recebe em garantia, guarda, tem em depósito, movimenta ou 

transfere;
• III - importa ou exporta bens com valores não correspondentes aos verdadeiros.

• § 2o Incorre, ainda, na mesma pena quem:
• I - utiliza, na atividade econômica ou financeira, bens, direitos ou valores provenientes de infração penal;
• II - participa de grupo, associação ou escritório tendo conhecimento de que sua atividade principal ou 

secundária é dirigida à prática de crimes previstos nesta Lei.

Exemplos: Mera compra de bens com produtos de crimes, recebimento de propina por meio 
de reforma em imóveis, desenvolvimento de atividade econômica.



               2. Motivo da Colaboração de Registradores

Lógica investigativa diferente dos demais crimes;

Sistema Global - imposição dos países desenvolvidos;

OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico)
GAFI (Grupo de Ação Financeira Internacional)

Follow the Money – inteligência a partir de operações econômicas e financeiras;

Colaboração de pessoas privadas;

Existência de uma “Unidade de Inteligência Financeira”;

Comunicações de operações por agentes colaboradores (bancos, comerciantes de joias, vendedores de 
carros, obras de arte, contadores, economistas, empresas transportadoras de valores, advogados*, etc).



A compra de um imóvel pode ser utilizada para
a lavagem de dinheiro?

Comparação entre registradores e particulares obrigados:

De um lado, temos particulares com interesses eminentemente privados, os 
quais são fiscalizados por um órgão de classe, sem obrigatoriedade de guarda 
sistemática de dados e de documentos que envolvem a relação negocial. Do 
outro lado, temos particulares que desenvolvem funções públicas, o qual o 
maior norte de atuação é o respeito ao princípio da cautelaridade e da 
legalidade. Esses são fiscalizados e regulamentados pelo Poder Judiciário, 
com regras rígidas de guarda de informações, de documentos e de 
escrituração.



3. TIPOLOGIAS

a) GAFISUD entende “como tipologia, no contexto do branqueamento de capitais e 
do financiamento do terrorismo, endente-se a classificação e a descrição das 
técnicas utilizadas pelas organizações criminosas para dar aparência de 
legalidade aos fundos de proveniência lícita ou ilícita e transferi-los de um lugar 
para o outro ou entre pessoas para financias suas atividades criminosas”

b) Técnicas, modelos, estratégias;

c) Objetivos: i) facilitar a investigação; ii) identificar setores vulneráveis; iii) red 
flags, facilitar participação de atores privados.

d) Principais casos envolvendo cartórios: i) compra e venda de bens, principalmente 
imóveis; ii) utilização de terceiros para titularidade patrimonial (laranjas, offshores).



TIPOLOGIAS – REGISTRO DE IMÓVEIS

a) Compra de bem formalmente subvalorizado:
- anuência do vendedor que quer reduzir o seu ganho de capital;
- custo: tributação sobre o ganho de capital.

b) Compra de bem supervalorizado:
- O branqueamento acontece entre a distinção do preço real e do preço da venda;
- Possibilidade de utilização da técnica para pagamento de propina ex. suposto 
caso Dep. Federal Aécio Neves. Sinais de alerta: a) envolvimento de familiares 
de PEP; b) superfaturamento de imóvel; c) imóvel adquirido com riscos para o 
comprador, sem redução do valor; d) imóvel sem utilidade para o adquirente.



c) Compra de imóveis por offshore:

• Off the shore (além da costa): utilizado, normalmente, para designar 
empresas que são sediadas em paraísos fiscais, mas que operam em 
outros países.

• Paraísos fiscais: 

a) tributação favorecida;

b) regras rígidas de sigilo;

c) configurações societárias que protegem a identificação das 
pessoas físicas, do beneficiário final.

• Possibilita dois benefícios: 

a) esquentar o lucro obtido ilicitamente; 

b) internalizar os recursos recebidos no exterior.



4. COMENTÁRIOS AO PROVIMENTO 88/19 CNJ

• Premissas: a) Provimento não cria requisito do título (proposta do MPF rejeitada)

• b) valorização da interpretação teleológica; usar literal para comunicações automáticas.

4.1 – Comunicações de operações ao COAF

• A) comunicações automáticas: Art. 25

             - inexistência de margem de subjetivismo;

             - preferência dos agentes obrigados, pois diminui a responsabilidade de análise.

• B) comunicações de operações suspeitas: Art. 20 + Art. 26

•          - existência de indicativos legais (red flags) para orientar a análise do particular; 

              - confiança no colaborador e na experiência em relação a atividade que desempenha;

- forma de utilização pelo Estado do know how do agente privado;

               - são os casos mais importantes para a UIF;

- importância das “informações adicionais” no campo do SISCOAF



                                                C OM UN ICA ÇÕE S A UTO MÁ TI CAS

Art. 25 O oficial de registro de imóveis, ou seu oficial de cumprimento, comunicará 
obrigatoriamente à Unidade de Inteligência Financeira – UIF, independentemente de análise 
ou de qualquer outra consideração, a ocorrência das seguintes situações:

I - registro de transmissões sucessivas do mesmo bem, em período não superior a 6 (seis) meses, 
se a diferença entre os valores declarados for superior a 50%;  

- proposta do IRIB;
- para análise dos seis meses, levar em conta a data do negócio jurídico, e não dos registros;
- levantamento no 1º RI Londrina (130 mil matrículas, 80 protocolos dia) - foram identificados oito casos em 
um período de três meses (julho, agosto e setembro 2019);

II - registro de título no qual constem diferenças entre o valor da avaliação fiscal do bem e o 
valor declarado, ou entre o valor patrimonial e o valor declarado (superior ou inferior), 
superiores a 100%;

- 1º RI Londrina - foram identificados 09 casos de comunicação entre julho, agosto, setembro. Desses, 08 
eram valor abaixo do valor da avaliação, e um de valor superior. Os de valores abaixo não seriam 
decorrentes de alienações em datas bem anteriores? Em caso positivo, qual a relevância desta 
comunicação?

- utilizar a data da avaliação da EP quando existente e o ato for antigo.



• III - registro de documento ou título em que conste declaração das 
partes de que foi realizado pagamento em espécie ou título de crédito 
ao portador de valores igual ou superior a R$ 30.000,00 (trinta mil 
reais).

• - comunicações de transações em espécie (regra básica);

• - proposta do MPF sugeria que constasse como requisito das EP acima de R$ 300.000,00 
a forma e o meio de pagamento. E se não houver essa informação na escritura? Nas 
obrigações do Tabelião de Notas, consta o meio de pagamento apenas como necessário 
no cadastro do ato, no sistema interno da serventia, mas não na EP que será analisada 
pelo Oficial de Registro;

• - 1º RI Londrina - foram identificados 71 casos de comunicação no mês de setembro.



1 preço certo e ajustado R$ 110.000,00 confessa e declara haver recebido neste ato, em moeda corrente nacional

2 preço certo e ajustado R$ 120.000,00 confessam e declaram haver recebido neste ato, em moeda corrente nacional

3 preço certo e ajustado R$ 133.943,78 pago neste ato, em moeda corrente nacional

4 preço certo e ajustado R$ 160.000,00 confessam e declaram haver recebido neste ato, em moeda corrente nacional

5 preço certo e ajustado R$ 160.000,00 pagos neste ato, em moeda corrente nacional

6 preço certo e ajustado R$ 195.000,00 confessa e declara haver recebido neste ato, em moeda corrente nacional

7 preço certo e ajustado R$ 210.000,00 confessam e declaram haver recebido neste ato, em moeda corrente nacional

8 preço certo e ajustado R$ 215.000,00 pagos neste ato, em moeda corrente nacional

9 preço certo e ajustado R$ 218.400,00 pagos neste ato, em moeda corrente nacional

10 preço certo e ajustado R$ 220.000,00 neste ato, mediante cheque administrativo

11 preço certo e ajustado R$ 250.000,00 confessa e declara haver recebido neste ato, em moeda corrente nacional

12 preço certo e ajustado R$ 250.000,00 confessam e declaram haver recebido neste ato, em moeda corrente nacional

13 R$ 180.000,00 à vista neste ato, em boa e corrente moeda 

14 preço certo e ajustado R$ 295.000,00 pagos neste ato, em moeda corrente nacional



COMUNICAÇÕES DE OPERAÇÕES SUSPEITAS

• Atribuição de margem interpretativa ao particular colaborador;

• Valorização do know how da atividade privada. Cada profissional sabe o que é “atípico” 
em sua função; 

• Art. 20 + Art. 26;

• Os incisos são apenas indicativos e orientativos, ou seja, não determinam a comunicação 
por si só.



Art. 20 Sem prejuízo dos indicativos específicos de cada uma das atividades previstas nos 
capítulos seguintes, podem configurar indícios da ocorrência de crimes de lavagem de dinheiro 
ou de financiamento do terrorismo, ou com ele relacionar-se:

I – a operação que aparente não resultar de atividades ou negócios usuais do cliente ou do seu 
ramo de negócio;

-  farmácia adquirindo diversos imóveis residencais.

III – a operação incompatível com o patrimônio ou com a capacidade econômico financeira do 
cliente;

- percepções subjetivas (pessoas jurídicas, profissão).



• V – as operações envolvendo pessoas jurídicas domiciliadas em jurisdições 
consideradas pelo Grupo de Ação contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento 
do Terrorismo (Gafi) de alto risco ou com deficiências estratégicas de prevenção e 
combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo; 

• Duas listas: 

•            a) Alto risco: Irã e Coreia do Norte) (http://www.fatf-gafi.org/countries/#high-risk) 

•            b) Deficiências estratégicas (http://www.fatf-gafi.org/countries/#other-monitored-jurisdictions)

• Bahamas, Botsuana, Cambodia, Gana, Islândia, Mongólia, Paquistão, Panamá, Síria, Trinidade 
e Tobago, Iêmen, e Zimbábue.

• VI – as operações envolvendo países ou dependências considerados pela RFB 
de tributação favorecida e/ou regime fiscal privilegiado, conforme lista pública;

• Instrução Normativa RFB nº 1037/2010. Link: (
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=16002#510293) 

http://www.fatf-gafi.org/countries/#high-risk
http://www.fatf-gafi.org/countries/#other-monitored-jurisdictions
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=16002#510293


• VIII - a resistência, por parte do cliente e/ou dos demais envolvidos, no fornecimento de 
informações solicitadas para o registro da operação, bem como para o preenchimento dos 
cadastros; 

• Trata-se de dispositivo que deve ser utilizado quando existe efetiva negativa de prestar informações 
quando estas tenham sido efetivamente solicitadas. O fato de determinada informação não vir no título 
(Ex. meio de pagamento) não significa a suspeita pela resistência de fornecimento de informações. 
Provavelmente essa informação nunca foi efetivamente solicitada para as partes. 

• X – a operação injustificadamente complexa ou com custos mais elevados, que visem 
dificultar o rastreamento dos recursos ou a identificação do seu real objetivo;

• - operações com pessoas interpostas;
• - importância do conhecimento da atividade: o que é uma operação injustificadamente 

complexa?

• XI – a operação fictícia ou com indícios de valores incompatíveis com os de mercado;
• - possibilidade de não se enquadrar nos casos do Art. 25, mas, por conhecimento do 

registrador, o valor ser incompatível com o preço de mercado. Ex. André Vargas em Londrina. 



• XII – a operação com cláusulas que estabeleçam condições incompatíveis com as 
praticadas no mercado;

• - retrovenda?

• XV – a operação que indique substancial ganho de capital em um curto período de 
tempo;

• - caso pode não se enquadrar no Art. 25 mas o Registrador entender por 
importante realizar a comunicação;

• XVI - operação que envolva a expedição ou utilização de instrumento de procuração 
que outorgue poderes de administração, de gerência dos negócios, ou de 
movimentação de conta corrente vinculada de empresário individual, sociedade 
empresária ou cooperativa;

• - comunicar todos os casos de procurações? Não, é só um indicativo para ter 
mais atenção ao ato;



• Art. 26 Podem configurar indícios da ocorrência dos crimes de lavagem de dinheiro 
ou de financiamento do terrorismo, ou com eles relacionar-se, além das hipóteses 
previstas no art. 20:

• I – doações de bens imóveis ou direitos reais sobre bens imóveis para terceiros sem 
vínculo familiar aparente com o doador, referente a bem imóvel que tenha valor 
venal atribuído pelo município igual ou superior a R$100.000,00 (cem mil reais);
• possibilidade de utilização dessa operação para passar o patrimônio para laranjas.

• II – concessão de empréstimos hipotecários ou com alienação fiduciária entre 
particulares;
• Proposta do IRIB.
• “particulares” – pessoas físicas ou pessoas não integrantes do SFN.
• a interpretação de ser “particular” tudo o que não for público acarretaria comunicação de atos 

eminentemente corriqueiros, o que não é o objetivo da norma.



• III – registro de negócios celebrados por sociedades que tenham sido 
dissolvidas e tenham regressado à atividade;

• Sociedades com atividades encerradas, mas voltam com o intuito de realizarem negócios 
pontuais. Essas atividades são muito utilizados para LD. Evidentemente, o uso do 
dispositivo não significa que ocorra uma comunicação automática de todos esses atos, 
mas mostra a importância e a necessidade de se ter cautela nessas situações. 

• IV – registro de aquisição de imóveis por fundações e associações, 
quando as características do negócio não se coadunem com as 
finalidades prosseguidas por aquelas pessoas jurídicas;

• O objetivo é evitar que fundações ou associações sejam utilizadas para esconder o 
patrimônio de uma determinada pessoa.



   4.2. Cliente do Registro de imóveis

Art. 4° Para os fins deste Provimento considera-se:
II – cliente do registro imobiliário: o titular de direitos sujeitos a registro;
III – cliente do registro de títulos e documentos e do registro civil da pessoa 
jurídica: todos que forem qualificados nos instrumentos sujeitos a registro;

- O “titular do direito sujeito a registro”: só a  pessoa que recebe o bem ou também o que transfere?
- E para atos que não foram realizados, ou seja, que não tinha direito ao registro?
- A redação do dispositivo pode gerar dúvidas. Deve-se, no entanto, considerar os dois 

casos: tanto o que recebe o bem, como aquele que o transmite. Até porque em muitas 
situações quem está realizando a lavagem de capitais é quem transmite. 

- O ideal seria utilizar da mesma redação para TDPJ
- Utilização do Indicador Pessoal? Mesmos sujeitos que integram o indicador pessoal. 



• 4.3. Proposta de operação

• Art. 5º Os notários e registradores devem avaliar a existência de suspeição nas 
operações ou propostas de operações de seus clientes, dispensando especial atenção 
àquelas incomuns ou que, por suas características, no que se refere a partes 
envolvidas, valores, forma de realização, finalidade, complexidade, instrumentos 
utilizados ou pela falta de fundamento econômico ou legal, possam configurar 
indícios dos crimes de lavagem de dinheiro ou de financiamento do terrorismo, ou 
com eles relacionar-se. 

- Priorização do ato concluído, somente se não concluído é que deve ser feita a comunicação de 
proposta de operação (registro).

- Prazo de comunicação da proposta. Inicia prazo quando se considerar, dentro da experiência 
registral, que a diligência solicitada não será cumprida. 

- Tabelionato de notas: Ato incompleto. 



4.4. Cadastros de Clientes e Registros de Operações 

•Art. 9 – Cadastro de clientes (know your client)
•Art. 13 – Registro de operações 

a) Provimento não cria requisitos do título. Os requisitos para o cadastro não são requisitos do 
título. “Diligências razoáveis”. Relatar debate na ENCCLA sobre os requisitos para o cadastro.

b) Forma dos Cadastros: possibilidade de utilização do indicador pessoal (cadastro de clientes) 
e do cadastro do ato (registro de operações), complementando com os elementos do 
Provimento, quando possível. 

c) Julgamento das omissões de acordo com a energia voltada ao cumprimento do Provimento. 

 



• d) “sempre que possível, desde que compatível com o ato a ser praticado pela 
serventia”. Tempo e complexidade do ato. Custo da diligência. Efetividade da 
diligência (“você é terrorista?”). Formas de se obter a informação. 
•  - inadequação de se questionar informações ao apresentante;
• - possibilidade de utilizar o requerimento feito para averbações?
• - oportuno usar formulário de requerimento ou informações para casos que 

não se exige?

• e) utilização do termo “registro” para o “registro de do ato”, e não para o registro, 
como ato registral realizado na matrícula.

• Art. 9, 3º Constarão do registro a data do cadastro e a de suas atualizações.

• Existem elementos do registro de ato que não podem estar no registro do imóvel 
(ex. comunicação de operação ao COAF).



• Art. 9º § 12 O notário deverá manter cópia do documento de identificação apresentado, bem 
como dos contratos sociais, estatutos, atas de assembleia ou reunião, procurações e quaisquer 
outros instrumentos de representação ou alvarás que tenham sido utilizados para a prática do 
ato notarial.
• §13 A obrigação de que trata o parágrafo anterior aplica-se aos registradores imobiliários em 

relação ao registro de instrumento particular.

- instrumento particular é tudo o que não for EP ou instrumento particular com foça de EP.

Análise do art. 9 e 13 revela:

• a) dados não aplicáveis ao RI (dados biométricos, fotos, cartões de autógrafo);
• b) dados os quais demandam adaptação (data de nascimento, celular, e-mail, PEP, beneficiário 

final, meio de pagamento);
• c) dados os quais já constam nos cadastros.

*Meio de pagamento: E se não houver no título? É requisito do título? 



4.5 Pessoa Exposta Politicamente - PEP

Art. 16 Será dedicada especial atenção à operação ou propostas de operação envolvendo 
pessoa exposta politicamente, bem como com seus familiares, estreitos colaboradores ou 

pessoas jurídicas de que participem.

•Pessoa que desempenha atividade pública extremamente relevante dentro ou fora do país. 

•Objetiva dar mais atenção a essas pessoas, priorizando a análise de suas condutas. Visto 
que, em tese, por desempenharem altos cargos, estão sujeitas a participarem de atos de 
corrupção e de lavagem de dinheiro. 

•A definição de PEP varia de acordo com o setor regulado. O CNJ utilizou o conceito do 
COAF (Resolução 29/17).

•O problema é que esse conceito não coincide com os cadastros existentes. E, os cadastros 
existentes, não são completos. 



• Art. 9º, § 6º Para os fins de enquadramento do cliente como pessoa 
exposta politicamente, o notário e o registrador deverão consultar o 

cadastro eletrônico de Pessoas Expostas Politicamente, por 
intermédio do Siscoaf, ou colher a declaração das próprias partes 

sobre essa condição, ressalvados os casos em que seja expressamente 
prevista uma destas formas de identificação como obrigatória.

Diligências
• Cadastros: a) COAF (incompleto); b) CGU (apenas cargos eletivos).
• Declaração: trata-se de requisito para o registro?
• Inserir nos requerimentos de averbação. 



4.6. Beneficiário Final

Trata-se do real beneficiário de um ato realizado por uma pessoa jurídica, 
independentemente do que consta formalmente dos atos constitutivos e 
documentos apresentados. O titular do direito por trás das formas. 

• INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1863/18 

• Art. 8º, § 1º Para efeitos do disposto no caput, considera-se beneficiário final: I - a pessoa natural que, em 
última instância, de forma direta ou indireta, possui, controla ou influencia significativamente a entidade; 

ou II - a pessoa natural em nome da qual uma transação é conduzida. 

• § 2º Presume-se influência significativa, a que se refere o § 1º, quando a pessoa natural: I - possui mais de 
25% (vinte e cinco por cento) do capital da entidade, direta ou indiretamente; ou II - direta ou 

indiretamente, detém ou exerce a preponderância nas deliberações sociais e o poder de eleger a maioria 
dos administradores da entidade, ainda que sem controlá-la. 



•Art. 9º:
•8º Para os fins de identificação do beneficiário final da operação, o titular da serventia deverá 
consultar a base de dados do Cadastro Único de Beneficiários Finais, complementando as informações 
por meio de consulta aos cadastros mencionados e com outras informações que puder extrair dos 
documentos disponíveis.
•9º Quando não for possível identificar o beneficiário final, os notários e registradores devem dispensar 
especial atenção à operação e colher dos interessados a declaração sobre quem o é, não sendo vedada 
a prática do ato sem a indicação do beneficiário final.
•Art. 11 Os notários e registradores poderão utilizar o Cadastro Único de Beneficiários Finais – CBF, 
criado e mantido por suas entidades associativas representativas, que, necessariamente, deverá conter 
os dados previstos no art. 9º, sujeito à fiscalização da Corregedoria Nacional de Justiça. 

•
Quais são as diligências a serem feitas?
•a) Consultar o Cadastro Único de Beneficiários finais. - Criado por suas entidades associativas (ainda inexistente);
•b) Informações extraídas dos documentos apresentados. 

•Caso não for clara a identificação do beneficiário final:
•a) dar especial atenção ao fato, sendo um elemento importante para se considerar suspeita a operação;
•b) colher dos interessados declaração de quem é o beneficiário final.



4.7. Prazo para a comunicação

• Art. 15 Havendo indícios da prática de crime de lavagem de dinheiro ou 
de financiamento do terrorismo, ou de atividades a eles relacionadas, 
conforme critérios estabelecidos neste capítulo, será efetuada 
comunicação à Unidade de Inteligência Financeira – UIF no dia útil 
seguinte à prática do ato notarial ou registral. 

• Art. 11, II, da Lei n. 9.613/98 – 24 horas;

• Prazo ordinário de 30 dias para o registro;

• Circular Bacen 3.978/20 – 45 dias seleção  + 45 dias análise + 24 hs;

• Comunicações em virtude de atos sequenciais – conta-se do último ato;

• E se o prazo de 24 horas passou? Comunicar mesmo assim. A comunicação fora do prazo, em regra, 
demonstra a boa-fé e não sujeita a punição.



4.8. Oficial de Cumprimento

Art. 8° Os notários e registradores são os responsáveis pela implantação das políticas, 
procedimentos e controles internos de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do 

terrorismo no âmbito da serventia, podendo indicar, entre seus prepostos, oficiais de cumprimento. 

- Oficial de cumprimento. Responsável por orientar, treinar, fazer manuais, prestar informações.

- importância nas serventias maiores.

• II – prestar, gratuitamente, no prazo estabelecido, as informações e documentos requisitados pelos 
órgãos de segurança pública, órgãos do Ministério Público e órgãos do Poder Judiciário para o 
adequado exercício das suas funções institucionais, vedada a recusa na sua prestação sob a 
alegação de justificativa insuficiente ou inadequada; 



4.9. Política de Prevenção – Deveres de Compliance
•Art. 7º As pessoas de que trata o art. 2º, sob a supervisão da Corregedoria Nacional de Justiça e das 
Corregedorias dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, devem estabelecer e implementar 
políticas de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo compatível com seu volume de 
operações e com seu porte, que devem abranger, no mínimo, procedimentos e controles destinados à:

•I – realização de diligência razoável para a qualificação dos clientes, beneficiários finais e demais envolvidos 
nas operações que realizarem;

•II – obtenção de informações sobre o propósito e a natureza da relação de negócios;

•III – identificação de operações ou propostas de operações suspeitas ou de comunicação obrigatória; (...)

•1º A política tratada neste artigo deve ser formalizada expressamente por notários e registradores, abrangendo, 
também, procedimentos para:

•I – treinamento dos notários, dos registradores, oficiais de cumprimento e empregados contratados;

•II – disseminação do seu conteúdo ao quadro de pessoal por processos institucionalizados de caráter contínuo;

•III – monitoramento das atividades desenvolvidas pelos empregados; e (...)



• 4.10. Disposições finais

• Art. 39 As comunicações de boa-fé, feitas na forma prevista no art. 11 da Lei n. 9.613, de 3 de março 
de 1998, não acarretarão responsabilidade civil, administrativa ou penal.

• Regra do GAFI; existe em todas as normas de setores colaboradores. 

• Art. 42 Não se negará a realização de um ato registral ou protesto por falta de elementos novos ou 
dados novos, estipulados no presente Provimento, caso o título tenha sido perfectibilizado em data 
anterior a sua vigência.

• Contextualização do dispositivo. O dispositivo proposto ao CNJ pelo MPF juntamente do dispositivo que foi rejeitado: 
Art. X. Nas escrituras públicas, acima de R$ 300.000,00, passam a ser requisitos de sua lavratura: a) na identificação 
das partes, o fato de ser ou não pessoa politicamente exposta; b) meio de pagamento.

• A não aprovação do dispositivo sugerido tornou o Art. 42 desnecessário.  Assim, a não aceitação pelo CNJ de criação e 
requisitos da escritura pública enfatiza na interpretação de que o Provimento não cria novos requisitos para os títulos. 

• Inadequação da interpretação a contrario sensu: os títulos feitos após o provimento podem ser negados, caso não 
tiverem requisitos do cadastro. O provimento não cria requisitos para os títulos, mas para cadastros. Sendo que os 
cadastros não impedem o exercício de direito.



5. Outros pontos importantes

5.1. Possíveis consultas para Corregedorias ou CNJ

a) 25, III : O que fazer diante de expressões ambíguas, que, literalmente, pode-se entender indicarem 
pagamentos em espécie, mas na prática não representam. Ex. “pagos em moeda corrente nacional no 
ato”.

b) 25, II: O que fazer quando a alta diferença entre o valor da avaliação e o valor do negócio decorrer 
não propriamente de uma diferença real de valorização ou subvalorização do bem, mas pelo da 
transação ter corrido há um tempo, sem que fosse registrada.

5.2 Cautelas de não comunicação: Documentar, em manuais e enunciados, os casos corriqueiros que se 
enquadrariam nos incisos de comunicação suspeita, mas que, na prática, não tem nada de atípicos. 

5.3. Matriz Interpretativa: O Provimento 88/19 não traz normas de cautelaridade, de segurança jurídica, nem 
de preservação dos direitos. Contudo, visa contribuir em um sistema diverso, com a finalidade de combater a 
lavagem de capitais, com princípios próprios. Assim, na grande maioria das situações, a interpretação finalística 
é mais adequada do que a interpretação literal. Deve-se, então, utilizar da interpretação literal 
fundamentalmente para as comunicações automáticas. 



• 5.4. Sigilo das comunicações

• - É inadequado realizar orientações visando evitar comunicação; Ex. orientar não realizar 
atividade ilícita, o que é legítimo na atividade, não se confunde com orientar não realizar ato que 
se enquadre em casos de comunicação. 

• 5.5. Importância da análise da necessidade de comunicação durante a qualificação do ato e não 
em momento posterior.

• 5.6. Relações entre Lavagem de Dinheiro e Sonegação fiscal

• a) sonegação é crime antecedente;

• b) situações em que os crimes são antagônicos (gerar receita para lavar dinheiro);

• c) situações em que a sonegação é um indicativo de LD;

• d) quando existe somente sonegação, sem qualquer indicativo de LD ou caso de comunicação automática, 
não há dever de comunicar. O sistema é “antilavagem de capitais”, e não é utilizado para evitar sonegação. 
Caso haja apenas indicativos de sonegação, deve-se realizar a comunicação de crime ao fisco 
correspondente, e não a comunicação ao COAF;



6. Marco normativo – Debates na ação 12/19 da ENCCLA

- Na primeira revisão das Recomendações do GAFI em 2003 incluiu-se o conceito de APNFD – Atividades e profissões não 
financeiras designadas;

- Relatório de avaliação do GAFI no Brasil em 2010 apontou falhas na inclusão de APFND no sistema;

- Reforma da Lei n. 9613/98 pela Lei n. 12.683/12 expressamente incluiu “registros públicos” como particulares colaboradores;

- Ação 12/19 da ENCCLA: “Integrar notários e registradores no combate e prevenção aos crimes de lavagem de dinheiro e 
corrupção“.
- Espaço aberto para discussões sobre o tema, com participação de todos os segmentos colaboradores e amplo possibilidade de 

debate.
- Evidentemente que a palavra final era da Corregedoria Nacional de Justiça, mas todos os atores tiveram oportunidades de 

manifestar e apresentar sugestões para as minutas.

- Provimento 88/19 da Corregedoria Nacional de Justiça
- Natural o estranhamento e a ansiedade inicial com a entrada em um sistema complexo e completamente diverso do que 

atuam;
- Ganhos a longo prazo com a valorização da atividade e a maior segurança para todo o setor em não ser utilizado 

indevidamente para a prática de crimes. Fortalecimento das regras de compliance já existentes e aprimoramento da atividade. 



Importância do combate à LD no setor imobiliário

• "Como a compra ou venda de uma propriedade é uma das maiores transações 
financeiras que uma família ou um indivíduo podem realizar, as mudanças nos 
preços dos imóveis impactam substancialmente as informações consideradas 
pelos potenciais compradores e vendedores de propriedades. Flutuações nos 
preços das propriedades influenciam as decisões sobre onde viver e onde 
trabalhar, além de afetar o patrimônio líquido do comprador. Além disso, na 
medida em que os valores das propriedades influenciam as rendas, o efeito se 
manifesta na distribuição de riqueza entre proprietários e inquilinos. Por isso, os 
preços das propriedades influenciam significativamente a indústria da construção 
civil e, em conjunto, esses fatores sugerem que as referidas flutuações podem 
afetar a atividade econômica, a estabilidade de preços, a oferta e a demanda 
agregadas, além da distribuição de renda e as decisões tomadas pelas famílias."

• (GAFI. Money laundering & terrorist financing through the real estate sector. 
2007, p. 05)



O B R I G A D O
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